قراءة تحضريية جزئية لفكر الفيلسوف املغريب طه عبد الرحمن
*معتز حسن محمد أبو قاسم
امللخص تَأْ َم ُل هذه الورق ُة أن تعرض شيئا من رؤية الفيلسوف املغريب الدكتور طه عبد الرحمن مبا انطوت عليه من جوانب مرتاكمة عىل صعيد تأسيسه
الرتبوي و النهج املعريف األكادميي يف املنطق واللغة ثم خروجا إىل اإلبداع متوسال بلغات متعددة منها اإلنجليزية واألملانية والفرنسية واليونانية
 وكيف يُتوسل به إىل، و توسعت يف ضبط داللة املجال التداويل عنده.وقد سلطت الضوء عىل منهج طه عبد الرحمن اآليل و املوضوعي و املفهومي
اإلبداع مع حضور التقليد
 وكذلك، وكيف يصنع املبد ُع مص َن َعه املفهومي،وختمت بالتطبيق عىل بعض املفاهيم التي أعاد إنتاج إبداعها مثل مفهوم "اإلبداع" و ربطه بالفطرة
 و وجوب الخروج إىل ما أسامه بــ"العقل املسد، وقسم العقل إىل عقول وبني حدود العقل،مفهوم "العقل" وقد قرر فيه دعاوى مهمة
 اإلبداع، العقل، املنهج، طه عبد الرحمن:املصطلحات املفتاحية
Introduction to the philosophy of Taha Abdel Rahman
Abstract
This paper is expected to explore some parts of Taha Abdurrahman's philosophy, the Moroccan philosopher, which encloses accumulated aspects in the field of his pedagogical
foundation and epistemological approach in logic and language. In addition, it presents
his creativity by resorting to various languages, such as English, German, French, Greek.

Moreover, I shoud light on the technical, objective and conceptual approaches of Taha. I
also elaborate on examining the semantics of Taha's terminology and the possibilities of
applying his approaches in order to attain creativity hand in hand with tradition.

By the paper's conclusion, I mention some examples of terms which the philosopher recreates, such as the term of creativity linked to instinct and how the creative thinker establishes his/her terminology. As well, I provide examples of the term "reason" in which Taha
states essential notions, sets clear distinction between types of reasons, draws limits to
them, and finally calls to reconstruct the "guided reason".
Keywords: Taha Abd al-Rahman, method, reason, creativity.

Atıf: " “قراءة تحضريية جزئية لفكر الفيلسوف املغريب طه عبد الرحمن,معتز حسن محمد أبو قاسم, KTÜİFD 4, sy. 1 (Bahar
2017): 127-148.

)
127

معتز حسن محمد أبو قاسم

ميثل طه عبد الرحمن (أستاذ املنطق وفقه اللغة يف جامعة محمد الخامس) ظاهرة لفتت أنظار الكثريين من متابعي
الحركة الثقافية والفلسفية يف الوطن العريب خصوصا .وت ّوج هذا االهتامم الذي ض ّم املادحني والقادحني واملنكرين واملعجبني
بإقامة مؤمترات تناقش فكر هذا الرجل.1
وباحث بهذا الحجـم الكبري يستدعي منا التعريف به ومبنهجيته يف األوساط العلمية العربية واإلسالمية والعاملية،
وذلك ألن مرشوعه ال ينطوي عىل أية قومية ضيقة تُختزل يف جغرافية محددة 2بل هو مرشوع يتسع وينفتح ليحقق «مبدأ
التعارف» 3اإلسالمي الذي يشكل مفهوما مركزيا 4يف مرشوعه الفكري والفلسفي.

لذلك ارتأيت أن أُقدّم هذه الورقة العلمية ألكشف بها عن جزء من هموم وانشغاالت 5هذا الرجل الكونية املتقاذفة
األرجاء وعن يشء من املنهج 6الذي اختطَّ ُه لنفسه.

وذلك من خالل َع ْرض بعض األصول واآلليات التي يستند إليها طه يف مرشوعه ،من خالل اإلفادة من منجزاته
الفكرية الكثرية والكبرية املوسومة ،باعتباره حالة إبداعية 7جديدة و ُمبي ًنـا به عن منهجه الـذي ارتآه« ،و رسم سبله – يف

1

2

أعامل املنتدى الفكري السادس عن منظمة التجديد الطاليب – دراسات يف أعامل الفيلسوف املغريب طه عبد الرحمن 2012م ،و
فعاليات املؤمتر الدويل الثاين مبدينة مراكش يف موضوع :تجديد املصطلحات وبناء املفاهيم يف الفكر اإلسالمي املعارص احتفاء بجهود املفكر
املغريب طه عبد الرحمن 2015م .املؤمتر الدويل الثالث :تحت عنوان «إشكالية العالقة بني الحوار واألخالق يف الفكر املعارص:مرشوع طه عبد
الرحمن منوذجا2016 ،م http://diae.net/tags; http://www.tahaphilo.com;.
http://www.atida.org/forums/showthread.php?t=11128

يف نهاية كتابه الحق العريب يف االختالف الفلسفي ،ص  302-191تحدث طه عن الدالة السلبية ملعنى القومية ثم تخلص إىل الداللة
اإليجابية التي قصد ،ونفى عنها القدح وأثبت واقعيتها ،الحق العريب يف االختالف الفلسفي ،املركز الثقايف العريب ،بريوت لبنان ،ط2009 2م.
وتحدث كذلك يف كتابه الحق اإلسالمي يف االختالف الفكري عن العالقة بني الكونية والخصوصية/القومية ،ص26؛ الحق اإلسالمي يف االختالف
الفكري ،املركز الثقايف العريب ،بريوت لبنان ،ط2009 ،2م.

3

مبدأ التعارف اإلسالمي يقر بالتفاوت األخالقي بني املتعارفَني ،ألنه مثرة التنافس عىل حفظ العالقة األخالقية التي تجمعهام ،كام أنه يقر باالختالف
الثقايف بني املتعارفَني ،ألنه سبب يف توسيع دائرة معارفهام .ويستند عىل األصل القرآين الذي يوضح لنا منط العالقة بني األمم املتغايرة ،وهو قوله
اس إِنَّا َخلَ ْق َناكُم ِّمن َذكَ ٍر َوأُنثَى َو َج َعلْ َناكُ ْم شُ ُعوبًا َوقَبَائِ َل لِتَ َعا َرفُوا إِ َّن أَكْ َر َم ُك ْم ِعن َد اللَّ ِه أَتْقَاكُ ْم إِ َّن اللَّ َه َعلِي ٌم َخ ِب ٌري .الحجرات. 13
تعاىل :يَا أَيُّ َها ال َّن ُ

5

ميكننا أن نستجيل شيئا من هذه االنشغاالت الكثرية ولكننا نظن أنها تتمحور حول السؤال الذي طرحه طه عبد الرحمن عىل نفسه بعد نكسة
1967م التي هُزم فيها العرب ،وهو ما كُ َن ُه العقل الذي هزم العرب واملسلمني ؟ ويف سائر كتبه قام بتفكيك هذا العقل وتحليله ليكتشف بعد
ذلك أن العقل الذي هزم العرب مل يكن متفوقا كلية بقدر ما كان التعقل اإلسالمي قد انحرف عن مساره اإلبداعي ليفقد فاعليته بعد ذلك وينهزم
أمام العقل اآلخر.وكام قال طه» كنت أريد أن أعلم كيف يفكر هذا العقل الذي هزم العرب عىل عظمة تاريخهم وكرثة عددهم «طه عبد الرحمن،
حوارات من أجل املستقبل ،ط( 1بريوت؛ الشبكة العربية لألبحاث والنرش2011 ،م).145 ،

4

تطرق طه للتعارف باعتباره بنية مؤسسة ملفهوم «االختالف اللني» وهو االختالف الذي يقع بني أمتني اختارتا يف التعامل الفكري بينهام طريق
«التعـارف» ،وملا كان التعارف أصال تعاونا عىل املعروف،وكان املعروف املطلوب هنا هو أفكار تنفع الجانبني ،وجب أن تبقى أسباب التواصل
والتحاور بني األمتني محفوظة ،بحيث ال تدعي أية منهام أن مفاهيمها وأحكامها وقيمها تعلو عىل مفاهيم وأحكام وقيم األمة األخرى ،وال أنه
باألوىل يلزمها األخذ بها،أيا كانت ظروفها الخاصة؛ وهكذا ففي حالة االختالف الفكري اللني ت ُلقي كل واحدة من األمتني بفكرها إىل األخرى بقدر
ما تتلقى منها فكرها ».طه عبد الرحمن ،الحق االسالمي يف االختالف الفكري ،ط( 2بريوت؛ املركز الثقايف العريب2009 ،م).144-143 ،

6

املنهج:هو منطق التفكري الذي يخرج «العقل من حالة التوليد الذايت للمفاهيم إىل اكتشاف النسق املرجعي الذي يحاكم هذه املفاهيم نفسها
ويؤطر إلنتاجها،بحيث يحكم التطبيقات يف مختلف الحقول األخرى،فاملنهج هو خالصة قوانني تحولت إىل نظريات تحولت بدورها إىل إطار
مرجعي وليس مجرد صياغة موضوعية للتفكري» محمد أبو القاسم حاج حمد ،منهجية القرآن املعرفية ،ط( ،1بريوت؛ دار الساقي2003 ،م)،
.34

7

اإلبداع عند طه هو« :فعل متميز ال يوجد بغري وجود قيمة تستحق أن تبذل الجهد يف تحقيقها والتحقق بها .ويح ُّد لنا الدكتور حمو النقاري حرية
هذا الفعل املتميز -الذي هو اإلبداع -عند طه مبعايري منها» أن يكون امل ُبتَدَع الذي ت َّم وجوده ولقياه وكشفه واكتسابه مام يجب فيه االحتجاج
يدعي صاحبه أنه الحق أو الصادق أو الثابت املجال العلمي أو أنه املُفَضَّ ل وامل ُ َقدَّم وامل ُ َرجح (املجال العميل) وعليه  these؛ إنه مبثابة ُمدّعى
لزمه أن يُسند هذا املدعي ويدلل له» .حمو النقاري ،منطق تدبري االختالف – من خالل أعامل طه عبد الرحمن ،ط( 1بريوت؛ الشبكة العربية
لالبحاث والنرش2014 ،م).18-17 ،
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اإلبداع  -ملن يريدونه وال يهتدون إليه سبيال». 8

وبلغة مميزة وأسلوب صعب متامسك ومدمج ومتداخل يتوخى الدقة يف التعبري والدقة يف االستدالل ،وهي لغة
نسميها بالكتابة االستداللية ،فهو يتوسل بالكتابة االستداللية 9دامئا 10و هي التي هجرها الناس إال القليل منهم ،وخاصية هذه
كل ما يتعلق به من قضايا فيمتلك بذلك قدرة عىل
الكتابة أن صاحبها ال يبارشها حتى يكون قد علم عن املوضوع محل النظر َّ
تنسيق الكتابة تقدميا وتأخريا ويؤسس بنيانه تأسيسا يشد بعضه بعضا ،فال تستطيع أن تتبني أجزاءه لوحدها ما مل تحط بالكتاب
كله ألنه مبني بعضه عىل بعض  .يقول عباس ارحيلة « :اشتهر طه بكتابة استداللية تحليلية مام تدّعيه الفلسفة ،ويُضفي عليها
حلّة بيانية مرشقة تجعلها نابعة من جوهر البيان العريب يف شموخه وصفائه ،وضاربة بنحت مصطلحاتها يف ت ُخوم معني املجال
التداويل اللغوي العريب».11
لقد اتخذ طه الرؤية اإلبداعية منهجا يف البناء والنقض والرؤية واملنهج ،وكام يقول عباس ارحيلة »:أ ّما تصاميمه
12
للقضايا الفكرية يف كتبه فإن املنهجية العلمية يف وضع خطة كل علمي تستدعي التأمل فيها واالستفادة منها»

وهو يف كل ذلك يبحث عن صفات «اإلنسان الكوثر» 13الذي يُف ِّجر طاقات اإلبداع ويجعلها متعددة االستعدادات
ثرية اإلمكانات.
وقد قسمت الورقة عىل املباحث:

املبحث األول :عمود حياة طه عبد الرحمن (والدته،عائلته،دراسته،أساتذته ،كتبه ،دراسات كُتبت عنه ومؤمترات
حول فكره).
ولد طه عبد الرحمن عام 1944م يف الجديدة من املغرب ،وتلقى تعليمه االبتدايئ مبدينة «الجديدة» كذلك ،ثم
تابع دراسته اإلعدادية مبدينة الدار البيضاء ،ثم بـجامعة محمد الخامس مبدينة الرباط حيث نال إجازة يف الفلسفة ،واستكمل
دراسته بـجامعة السوربون ،حيث حصل منها عىل إجازة ثانية يف الفلسفة ودكتوراه السلك الثالث عام  1972برسالة يف
موضوع «اللغة و الفلسفة  -رسالة يف البنيات اللغوية ملبحث الوجود» ،ثم دكتوراه الدولة عام  1985عن أطروحته «رسالة يف
االستدالل ِ
الح َجاجي والطبيعي ومناذجه» .ثم د َّرس «املنطق وفلسفة اللغة» يف جامعة محمد الخامس بالرباط منذ 01970
إىل حني تقاعده  .2005وهو عضو يف «الجمعية العاملية للدراسات ِ
الح َجاجية» وممثلها يف املغرب ،وعضو يف «املركز األورويب
ِ
للح َجاج» ،وهو رئيس «منتدى الحكمة للمفكرين والباحثني» باملغرب.
و قد حصل عىل جائزة املغرب للكتاب مرتني ،ثم عىل جائزة اإلسيسكو يف الفكر اإلسالمي والفلسفة عام ،2006
14
وجوائز غريها كثرية .

وقد نشأ طه يف عائلة ملتزمة دينيا ،و ألن والده كان فقيها يدرس الصبيان «املسيد» 15فقد ورث تكوينا تقليديا

8
9

10
11
12
13
14
15

انظر ابراهيم مرشوح ،طه عبد الرحمن  -قراءة يف مرشوعه الفكري( ،بريوت؛ مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي2009 ،م) ،ط.1
الكتابة االستداللية :هي الكتابة التي تستبعد األسلوب الرسدي والتاريخي والتقريري ويتوسل باألسلوب التنسيقي.
وهذا نادر جدا ،فام أن يبدأ الكاتب العريب بكتابة صارمة تتوخى الدقة حتى نجده وقد أرخى العنان للتعميم واملصادرة واملغالطات.
عباس ارحيلة ،بني اإلئتامنية والدهرانية ،ط( 1بريوت؛ دار اإلبداع2016 ،م).128 ،

عباس ارحيلة ،بني اإلئتامنية والدهرانية.128 ،

طه عبد الرحمن ،من اإلنسان األبرت إىل اإلنسان الكوثر ،ط( ،1بريوت؛ اإلبداع2016 ،م) 16 ،ويشكل مفهوم «التكوثر» عند طه عبد الرحمن
حالة مركزية يف صناعة التجديد اإلسالمي والنهوض الحضاري ،وقد أفرد كتابا جعل منطلقه ونواته هذا التكوثر هو كتاب «اللسان وامليزان أو
التكوثر العقيل».
انظر إىل املوقع http://www.habous.gov.ma/2014-07-21.html :

أي ال ُكتَّاب.
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تأسيسيا سمح له باالطالع عىل أصول الرشيعة .فكان والده شيخه األول ،ومن شيوخه املؤثرين فيه كذلك عىل سامي النشار
17
الفيلسوف الكبري الذي تنبأ بنبوغ طه عبد الرحمن وتأثريه يف الفكر العريب املعارص.

وبعد عودة طه من أوروبا وإنهاء دراسته بقي «متشبعا بقناعة مفادها أنه يلزم التمكن من ناصية املنهج – الذي
سنتحدث عنه الحقا  -واعتامده ملداواة أعطاب الفكر فظهر طه علينا بخطاب فريد شكال ومضمونا ،فمن حيث الشكل
اعتمد الكتابة التدليلية  18وأسبغ عىل كتابته ُحلة منطقية يطلب فيها بناء أطروحته عىل قاعدة اإلحكام املنطقي ،ومن حيث
19
املضمون اعتمد طريقة يف النظر «تخاصم التقليد سواء أكان حداثيا أو سلفيا».
كُتب طه عبد الرحمن:
 سؤال اللغة املنطق ،مؤسسة طابة ،2010 ،بدون طبعة. -روح الحداثة املدخل إىل تأسيس الحداثة اإلسالمية ،ط ،2بريوت؛ املركز الثقايف العريب2009 ،م.

 روح الدين من ضيق العلامنية إىل َسعة اإلئتامنية ،ط ،1بريوت؛ املركز الثقايف العريب2012 ،م. فقه الفلسفة ج 1الفلسفة والرتجمة ،ط ،3الدار البيضاء – املغرب؛ املركز الثقايف العريب2008 ،م. فقه الفلسفة ج 2القول الفلسفي (كتب املفهوم والتأثيل) ،ط ،3الدار البيضاء؛ املركز الثقايف العريب2008 ،م. اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل ،ط ،2بريوت؛ املركز الثقايف العريب2006 ،م. تجديد املنهج يف تقويم الرتاث ،ط ،4الدار البيضاء؛ املركز الثقايف العريب2012 ،م. يف أصول الحوار وتجديد علم الكالم ،ط ،4الدار البيضاء؛ املركز الثقايف العريب2010 ،م. النحو واملنطق الصوري ،ط ،1بريوت؛ دار الطليعة للطباعة والنرش1983 ،م. سؤال األخالق مساهمة يف النقد األخالقي للحداثة الغربية ،ط ،5الدار البيضاء؛ املركز الثقايف العريب2013 ،م. سؤال العمل بحث عن األصول العملية يف الفكر والعلم ،ط ،2الدار البيضاء؛ املركز الثقايف العريب2012 ،م. العمل الديني وتجديد العقل ،ط ،5بريوت؛ املركز الثقايف العريب2014 ،م. بؤس الدهرانية النقد اإلئتامين لفصل األخالق عن الدين ،ط ،1بريوت؛ الشبكة العربية لألبحاث والنرش 2014م. رشود ما بعد الدهرانية النقد اإلئتامين للخروج من األخالق ،ط ،1بريوت؛ إبداع2016 ،م. الحق اإلسالمي يف االختالف الفكري ،ط ،2بريوت؛ املركز الثقايف العريب2009 ،م. الحق العريب يف االختالف الفلسفيط ،2بريوت؛ املركز الثقايف العريب2009 ،م.16
17
18
19

فيلسوف مرصي متميز قدم أطروحات فلسفية كان لها حضور مرشف يف النظر الفلسفي العريب ،ومن كتبه «مناهج البحث عند مفكري اإلسالم»
و «نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم» وقد تويف عام 1980م.
ذكر ذلك إبراهيم مرشوح يف كتابه عن طه عبد الرحمن ،طه عبد الرحمن  -قراءة يف مرشوعه الفكري ،ط( 1بريوت؛ مركز الحضارة لتنمية الفكر
اإلسالمي2009 ،م).29 ،

وهي كتابة تنسيقية تنتهجها املامرسة الفلسفية البنائية أو الرتكيبية مثل كتابة الغزايل يف املستصفى مثال ،ومن خصائص هذه الكتابة» أن صاحبها
ال يبارشها حتى يكون قد علم عن املوضوع الذي يريد أن يكتب فيه كل ما يدور عليه من قضايا فيتبني له إذ ذاك ما ينبغي أن يقدمه من أصول
وما ينبغي أن يؤخره من فروع «فهي مبثابة البناء الهنديس املرتاكم الذي يُشرتط فيه معرفة الخطوة السابقة” .طه عبد الرحمن ،حوارات من أجل
املستقبل ،االنتشار العريب.49-48 ،
ابراهيم مرشوح ،طه عبد الرحمن  -قراءة يف مرشوعه الفكري.40 ،

)
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--

 حوارات من أجل املستقبل ،ط ،1بريوت؛ الشبكة العربية لألبحاث والنرش2011 ،م. الحوار أفقا للتفكري ،ط ،1بريوت؛ الشبكة العربية لألبحاث والنرش2013 ،م. فقه املقاومة ،آذار؛ معهد املعرف الحكمية للدراسات الدينية والفلسفية2007 ،م. التواصل والحجاج ،جامعة ابن زهر – اململكة املغربية ،بدون تاريخ. الحياء بأجزائه الثالثة ،ط ،1بريوت؛ إبداع2016 ،م. من اإلنسان األبرت إىل اإلنسان الكوثر ،بريوت؛ إبداع2016 ،م. سؤل املنهج يف أفق التأسيس ألمنوذج فكري جديد ،بريوت؛ إبداع2015 ،م. سؤال العنف من االئتامنية إىل الحوارية ،بريوت؛ إبداع2017 ،م .دراسات حول طه عبد الرحمن :

 حمو النقاري ،منطق تدبري االختالف من خالل أعامل طه عبد الرحمن ،ط ،1بريوت؛ الشبكة العربية لألبحاثوالنرش2014 ،م.
 -عباس ارحيلة ،فيلسوف يف املواجهة – قراءة يف فكر طه عبد الرحمن ،ط 1املركز الثقايف العريب2013 ،م.

 يوسف بن عدي ،مرشوع يف اإلبداع الفلسفي – قراءة يف أعامل د .طه عبد الرحمن ،ط ،1بريوت؛ الشبكة العربيةلألبحاث والنرش2012 ،م.
 محمد هامم ،جدل الفلسفة الغربية بني محمد عابد الجابري وطه عبد الرحمن البحث اللغوي منوذجا ،ط ،1بريوت؛املركز الثقايف العريب2013 ،م.
 عبد النبي الحري ،طه عبد الرحمن ومحمد عابد الجابري ،رصاع عىل أرض الحكمة الرشدية ،ط ،1بريوت؛ الشبكةالعربية لألبحاث والنرش 2014 ،م.
 إبراهيم مرشوح ،طه عبد الرحمن – قراءة يف مرشوعه الفكري ،ط ،1بريوت؛ مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي،2009م.
 -أعامل املنتدى الفكري السادس عن منظمة التجديد الطاليب – دراسات يف أعامل الفيلسوف املغريب طه عبد الرحمن.

20

 عبد الرزاق بلعقروز ،مجموعة أبحاث ضمن «تحوالت الفكر الفلسفي املعارص» الدار العربية للنرش والتوزيع ،ط،12009م.
 عبد السالم بو زبرة ،طه عبد الرحمن ونقد الحداثة ،ط ،1بريوت؛ جداول للنرش والتوزيع2011 ،م. أبو يعرب املرزوقي ،تحديات وفرص ،محاورات يف أحوال الفكر والسياسة ،ط ،1دمشق2008 ،م. فتحي املسكيني ،الهوية والزمان ،دار الطليعة ،ط ،1بريوت؛ دار الفرقد للطباعة والنرش والتوزيع2001 ،م. ناصف نصار ،اإلشارات واململكة ،ط ،1بريوت؛ دار الطليعة2011 ،م. قاسم شعيب ،طه عبد الرحمن ومأزق التكييف الحدايث ،ضمن كتاب فتنة الحداثة ،ط ،1الدار اليضاء؛ املركز الثقايفالعريب2013 ،م.
http://www.orema.ma/news3046.html
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 عىل حرب ،املاهية والعالقة ،الدار البيضاء؛ املركز الثقايف العريب1998 ،م. محمد أحمد الصغري ،عقالنية الحداثة املؤيدة استقراءات ،ط ،1األردن؛ عامل الكتب الحديث.2013 ، محمد سعيد ريان ،مفهوم العقل الحداثة ومام بعد الحداثة ،ط ،1القاهرة؛ مركز الحضارة العريب2012 ،م. محمد سعيد ريان ،العقل يف اإلسالم ،ط ،1القاهرة؛ مركز الحضارة العريب2012 ،م. عباس ارحيلة ،بني اإلئتامنية والدهرانية بني طه عبد الرحمن وعبد الله العروي ،ط ،1بريوت؛ دار اإلبداع2016 ،م. محمد الشبة ،عوائق اإلبداع الفلسفي حسب طه عبد الرحمن ،ط ،1لبنان؛ منشورات ضفاف لبنان.2016 ،املبحث الثاين :اآلليات عند طه عبد الرحمن:
ومفهوم «اآللية» يف الرتاث اإلسالمي يتضمن عنده حقائق ثالثا:21

22

الحقيقة األوىل:أن املعرفة الرتاثية معرفة خادمة تقوم بوظيفة التوسل وبرشائط الحقيقة اإلسالمية العربية

الحقيقة الثانية:أن املعرفة الرتاثية معرفة عملية تنبني عىل مبدأ «اإلجرائية» ومتارس تقويم السلوك وتنقل مضامينها
23
إىل حيز التطبيق.
24

الحقيقة الثالثة :أن املعرفة الرتاثية معرفة منهجية تتحدد بطرق الناظر وطرق امل ُناظر مع غلبة طرق التناظر

قدَّم طه عبد الرحمن رسالته الجامعية األوىل حول اللغة والفلسفة والبنيات اللغوية لألنطولوجيا 25مدافعا عن
رأيه الذي يرى وجود عالقة أصيلة بني املضامني التي ننتجها واألدوات التي أنتجتها أو نُنتج بها ،وهو بهذا يريد أن ينفي ذلك
التجريد املفرتض للعقل والذي يجعل للمفاهيم الفلسفية استعالء معنويا ُمجاوزا ومفارقا ،وبذلك يصبح اإلنتاج الفلسفي أشبه
بالتنزيل منه بالبناء ،فكان الرتكيز عىل اآلليات مبثابة إعادة أَن َْسنة للخطاب الفلسفي .وكذلك كان يريد من طرف آخر الحفاظ
عىل الخصوصية املنتجة للبناء الفلسفي من خالل توسط الخصائص التداولية التي ميارس املتعرف واملتفلسف من
خاللها إنتاج مضامينه.
فاآلليات 26التي توسل بها طه ال تقابل املضامني مقابلة الفصل بقدر ما هو فصل إجرايئ ،فالعالقة بني اآللية املتبعة
يف دراسة موضوع وعالقتها باملوضوع يجب أن يتحقق بها رشط «املجانسة» 27ويقيم طه أول دعوى يف منهج التجديد عنده
عىل التالزم اآليل و املضموين مع إثبات السبق اآليل ألنه هـو املشكل للمضمون قائال« :إن التقويم الذي يغلب عليه االشتغال
21
22
23
24
25
26

27

طه عبد الرحمن ،تجديد املنهج ،املركز الثقايف العريب.78 ،
حول رشائط الحقيقة العربية اإلسالمية راجع كتاب منطق الكالم لحموا لنقاري،
“Hammû en-Nakkârî, Mantıku’l-Kelâm-30 - 19
خل بالتكامل الوجودي من جهات ثالث ذكرها طه يف كتابه سؤال العمل ،ط( 2الدار البيضاء؛ املركز الثقايف
ذلك ألن التجريد إجراء صناعي يُ ُّ
العريب2012 ،م).43 .
فاملناظرة اإلسالمية تدخل يف كل أقسام الرتاث كام بني ذلك طه يف كتابه يف أصول الحوار ،ط( 4لبنان؛ املركز الثقايف العريب2010 ،م).21 ،

رسالة الدكتوراة من جامعة السوربون عام http://www.habous.gov.ma/2014-07-21-11-55-00/4268.html..1979

متثل اآلليات وهي العلوم التي ت ُستخدم لحصول غاية ما وليست اآللية بعلم مستقل عند طه عبد الرحمن مبدأ أصيال يف فهم النصوص و قراءتها،
فهو ال يلبث ينقد و يُض ِّع ُف املناهج التي تتوجه لقراءة املضامني مستبعدة العالقة التالزمية بني املضمون والوسيلة /اآللية امل ُؤسسة للمضمون.
وذلك ألن هذه القطيعة تفيض إىل التناقض يف النتائج والقصور كذلك ،فاملنهج يحتاج إىل رؤية يستند إليها يف التصويب والتغليط ،وهذه الرؤية
– متى استبعدنا األسس الرتاثية املأصولة املؤسسة  -لن تكون إال رؤية من الخارج ،أي محاكمة غري عادلة وذلك عىل شكلني :قطع املضمون عن
الوسيلة ،وبذلك يصبح املضمون بال قدرة عىل الدفاع عن نفسه – أي يفقد املضمون مربره و التحكم و التأطري بدون دليل ،ألنها تنزيالت غريبة
عن املضمون _ أي يفقد النقد وتفقد القراءة مربرهام.
طه عبد الرحمن ،يف أصول الحوار وتجديد علم الكالم ،ط( ،4لبنان؛ املركز الثقايف العريب2010 ،م).23 ،

)
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مبضامني النص الرتايث ،وال ينظر البتة يف الوسائل اللغوية واملنطقية التي أُنشئت وبلغت بها هذه املضامني يقع يف نظرة تجزيئية
إىل الرتاث»  ،29وقد ظهر من النتائج الخاطئة التي أفىض إليها النظر التجزيئي ذلك الكثري ،ألن الفئة املجزئة للرتاث واملفاضلة
املؤسسة لهذه املضامني قد ارتكبت أخطا ًء منهجية منها:30
والتي توسلت بإسقاط نظر منقول عليها مستبعد ًة الوسائل املأصولة ِّ
28

 -1أنها مل تربهن عىل تحصيل الدُّربة يف استخدام اآلليات العقالنية املنقولة ،من مفاهيم وقواعد ومناهج

 -2أنهامل متهد إلنزال هذا اآلليات العقالنية عىل الرتاث بنقد ٍ
كاف وشامل لها،حتى نتبني مدى كفايتها الوصفية.
 -3أنهامل تُجر النقد عىل العقالنية املعارصة من حيث هي اختيار منهجي مخصوص

وقـد ترتب عىل هذه املنهجيات املجزئة للبحث املعارص يف الـرتاث اإلسالمي تحقق وصفني لها هام:31

32

 -1أنها منتجات منقولة ال موصولة ،أي أنها ال تستويف الرشوط املنطقية للموضوع املدروس ألسباب منها
 -2أنها منهجيات مدخولة ال مكمولة ،أي فيها فساد منطقي

33

وتخلّص بعد ذلك إىل نتائج معارضته لهذا التجزئ والتي كشفت عن آفات هذه النظرة التجزيئية الفاسدة واملخلة

34

إىل الرتاث

ويظهر لنا يف الجدول التايل منوذجا تطبيقيا من آثار القراءة الحداثية امل ُِخلَّة للقرآن ،والتي توسلت باملنقول من
اآلليات بدون اختبار صحتها وصدقها وفاعليتها فيام يختص بالخطاب القرآين بنية ومضمونا ،وهي قراءات توسلت بثالث
مامرسات أرادت إستشكال ِب ْنيَة الُ َمق َِّدس اإلسالمي فكان أن أنزلته دون مرتبته.
وهذا جدول يبني املامرسات واسرتاتيجياتها ونتائجها
خطة الدراسات الحداثية امل ُستشكلة لحقيقة القرآن وامل ُنزلة له دون منزلته كام بينها طه عبد الرحمن يف كتابه
35
روح الحداثة

ذكر طه اعرتاضات عىل الفئة املجزئة للرتاث واملفاضلة يف كتابه تجديد املنهج.25 ،
29

طه عبد الرحمن ،تجديد املنهج يف تقويم الرتاث ،ط( 4لبنان؛ املركز الثقايف العريب 2012 ،م).15 ،

32

وذلك ألسباب منها :مستعارة من مجاالت معرفية مغايرة ،وألنها مقطوعة عن أسباب تطوير الرتاث وعجزها عن سلك طرق تَ ُد هذا الرتاث .طه
عبد الرحمن ،سؤال اللغة واملنطق.1 ،

30
31
33
34
35

طه عبد الرحمن ،تجديد املنهج.25 ،

طه عبد الرحمن ،سؤال اللغة واملنطق.1 ،

وذلك ألسباب منها أنها أخلَّت برشوط النص املكتوب أي الرشوط اللغوية واملنطقية ،وأنها أخلَّت بالرشوط املنطقية للنص اإلسالمي ،فقلت َغ َفلَت
عن تشبِّع الفكر اإلسالمي بأدوات االستدالل وأساليب املناظرة ،وأنها أدَّت إىل االعتقاد بإمكان االستغناء عن كل تكوين نظري .طه عبد الرحمن،
سؤال اللغة واملنطق ،ط( 5الدار البيضاء؛ املركز الثقايف العريب2013 ،م).1 ،
طه عبد الرحمن ،تجديد املنهج.421 ،
طه عبد الرحمن ،روح الحداثة – املدخل إىل تأسيس الحداثة اإلسالمية ،ط( 2لبنان؛ املركز الثقايف العريب2009 ،م).175 ،
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الخطة املستحدمة
خطة التأنيس لرفع
عائق القدسية

-1
-2
-3
-4

خطة العقلنة املجردة -1
لرفع عائق الغيبية -2
-3
-4
خطة التاريخ لرفع عائق -1
الحكمية
-2
-3
-4
-5

االسرتاتيجيات
استبدال املصطلحات
التسوية يف رتبة االستشهاد
التفريق بني مستويات مفتعلة (النص
/الوحي  /القرآن)
املقارنة بني القرآن وعيىس
نقد علوم القرآن باعتبارها حائال
التوسل باملناهج املقررة يف األديان
األخرى
التوسل باملناهج املقررة يف علم
االجتامع واإلنسان
إطالق سلطة العقل،فال آية متتنع عن
االجتهاد وال آفاق مخصوصة للقرآن

-1
-2
-3
-4
-1
-2
-3
-4
-5

توظيف املسائل التاريخية املسلم بها -1
يف التفسري من أجل تعميق الوعي -2
بالبعد التاريخي مثل (النسخ/أسباب -3
النزول /امليك واملدين)
-4
تغميض مفهوم الحكم عرب الفصل بني
الحكم والقاعدة القانونية
تقليل عدد آيات األحكام
إضفاء النسبية عىل آيات األحكام
تعميم الصفة التاريخية عىل العقيدة

التنائج املرتتبة
يصبح القرآن سياقا ثقافيا
يصبح التأويل مفتوحا بال حدود
استقالل القرآن عن مصدره املتعايل
عدم اكتامل النص القرآين ألنه ال يرفع
احتامل الزيادة والنقصان
تغيري مفهوم الوحي إىل مفهوم يسوغه
العقل املجرد
عدم أفضلية القرآن فهو يشارك الكتابني
عدم اتساق النص القرآين (الخلو املنطقي)
غلبة االستعارة عىل األدلة والربهان وبذلك
يصبح القرآن أسطوريا خياليا قصصيا
تجاوز اآليات املصادمة للعقل باعتبارها
لحظات تاريخية مضت
إبطال مسلمة أن يف القرآن كل يشء
األحكام توجهات ال إلزام فيها
حرص القرآن يف أخالقيات الفرد الخاصة
الدعوة إىل تحديث الدين

ويتبع طه بدل هذه النظرية التجزيئية نظري ًة تكاملية يف النظر إىل الرتاث ال تُفاضُ ل بني أجزائه 36كام فعل بعض الدارسني
للرتاث  37وإمنا هو َوحدة مستقلة متداخلة مرتاكبة ال تقبل التبعية لغريه.
فخالصة أهداف املنهج عند طه:38
األول :أن تسلم املناهج من نقائص املناهج األخرى مثل (النقل والدَّخل).
الثاين :أن تكون هذه املناهج مكمولة تناسب يف خصائصها خصائص املوضوع الذي تنصب عليه.
40

ثم يقرر لنا طه عبد الرحمن أربع قواعد يجب عىل الشخص الطالب 39لقراءة الرتاث أن يعتني بها هي :
36

وهي الدعوى الرابعة التي ذكرها طه يف كتابه تجديد املنهج  15وتنص عىل «إن التقويم الذي يتوىل استكشاف اآلليات التي تأصلت وتفرعت
بها مضامني الرتاث كام يتوىل استعاملها يف نقد هذه املضامني ،يصري ال محالة إىل األخذ بنظرة تكاملية إىل الرتاث».

38

طه عبد الرحمن ،حوارات من أجل املستقبل.72 ،

37
39
40

مثل الجابري و أركون ونرص أبو زيد وعبد الله العروي وعيل حرب من الباحثني العرب.

الشك أن ذلك الشخص الطالب للنظر واقع يف مقام فكري ،و لهذا املقام عنارص خمس هي (امل ُفكِّر  /امل ُ َفكَّر فيه  /التفكري  /الفكرة  /األثر) ذكرها
حمو النقاري يف كتابه منطق الكالم.
طه عبد الرحمن ،حوارات.21-20 ،
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أوال :أنه ينبغي للقراءة أن تعتني بآليات النص الرتايث اعتنائها باملضامني ألن الرتاث اإلسالمي العريب متشبع باآلليات
اللغوية واملنطقية.
ثانيا :اعتامد امل ُْستَج ُّد من املناهج العلمية.
ثالثا :يجب إجراء النقد والتمحيص الكامنني لكل آلية مقتبسة من تراث أجنبي قبل تنزيلها عىل الرتاث ،حتى نتبني
كفايتها الوصفية والتفسريية ،فهناك فرق عميق بني العقالنية اإلسالمية املبنية عىل تراث ُمسدد بالعمل وعقالنية غربية مؤسسة
عىل التجريد النظري.
رابعا :يجب أن يكون تنقيح وتلقيح اآلليات متخذا جهتني ،فكام أنقح اآلليات الغربية يجب أن أنقح اآلليات
اإلسالمية كذلك باآلليات الغربية ،ألن ذلك التلقيح يفتح طريق اإلبداع للمفكر.
وبذلك ال يخرج الطالب لقراءة الرتاث عن حالني هام:
 -1الحالة العلمية :وهي جملة املعلومات التي وقعت له من الواقع.

 -2الحال العملية :وهي التعليامت،وهي شبكة القيم واملعاين امل ُتوسل بها.

وهذا العنرص املقامي مخصص للناظر بالرتاث اإلسالمي بالصورة اإلسالمية ،ألنها مواجهة بني طرفني مخصوصني هام
املفكِّر املسلم  -سواء املعتقد حقيقة أو املتوسل بالوسائل املؤسسة للمضمون اإلسالمي  -والسؤال (املطلب) ،فمن تصدى للنظر
يف الرتاث اإلسالمي وجب عليه االلتجاء إىل اآليات واألدلة املعطاة بشكليها القويل والكوين.
والتوسل بهذه القواعد األربع والتحقق بها عىل وجهها يحقق املبادئ الرتاثية الثالثة القارة  -التي استبطها طه  -يف
الرتاث ويُف ِّع ُل آثارها اإليجابية يف حركة اإلنسان وينفي بها التناقض والخلل عنه ،وهذه املبادئ الرتاثية األساسية هي:41
 -1الجمع بني القيمة الخُلقية والواقع
 -2الجمع بني القيمة الروحية والعلم

 -3الجمع بني القيمة الحوارية والصواب

و كان من اآلليات املأصولة التي استخرجها طه من الرتاث ثم جددها و وسعها 42مبا تستوجبه املنهجية الحديثة (
آليات املناظرة) 43وقد أثبت أن املناظرة تدخل يف كل أقسام الرتاث اإلسالمي بدليل أن:44
 -1األصل يف املناظرة الجدل القرآين

 -2املناظرة وسيلة لتنمية املعرفة ومامرسة العقل السليم
أقل وأع ّم
 -3قيود االستدالل يف املناظرة ّ
41
42
43
44

طه عبد الرحمن ،نجديد املنهج.35 ،
ذكر طه ثالث أهداف يحققها توسيع منوذج املناظرة يف كتابه يف أصول الحوار ،ط( ،4بريوت؛ املركز الثقايف العريب2010 ،م) .29 ،وهي-1 :
نقل الدرس الفلسفي والدرس الكالمي والفقهي من الحكاية إيل اكتشاف البنيات التي تتحكم فيه  -2ربط النظريات العلمية بأصولها الحجاجية
واملامرسة اليومية  -3رفع مبحث التناص من مستوى بعض التصنيفات الوصفية إىل مستوى بناء اآلليات االعرتاضية الجدلية التي تؤسس النص
الخطايب.
طه عبد الرحمن ،حوارات من أجل املستقبل.23 ،
طه عبد الرحمن ،يف اصول الحوار.21 ،
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و ملنهج املناظرة ٌ
أصول 45وأخالقيات 46ومنطقيات 47وقواعد عامة 48ذكرها طه يف كتابه «يف أصول الحوار وتجديد
50
49
علم الكالم» ،وهو كتاب أفرغ فيه وسعه يف استجالء املامرسية الحوارية وأصول تدبري االختالف بني األمم.
وحول الشبهة املركزية التي يثريها املخالفني للنظر التناظري والتي تتعلق بإشكالية اليقني يف املناظرة ،فقد أجاب طه
عن ذلك من خالل ثالث إيرادات تُسقط الشبهة:51
األول :أن ملنهج املناظرة عند نظّار املسلمني رشوطا وقوانني تضبطها

الثاين :إن األساليب الرياضية اليوم انتهت إىل ترجيح األسلوب الجديل
الثالث :إن يقني املناظرة يقني عميل فهو أقدر يف التوجيه والتعبري
وهناك اعرتاض آخر يسوقه البعض بشأن «املناظرة» باعتبارها «فن تدمري الخصم ...وأن العلم الذي يروج يف املجلس
ال يطلب لذاته بل هو مسخر لألهواء واألطامع والسلطة « 52ولكن الدكتور حمو النقاري توقف ليفصل بني نوعني من املناظرة
؛ املفيدة والساقطة ،معتربا املناظرة املفيدة داخلة يف «باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر فتكون موصولة بالعمل والسلوك
فيطالها ما يطال الفعل التكليفي وبذلك تكون املناظرة أصال تعبديا .53
ويَ ُح ُّد طه عبد الرحمن الرتاث اإلسالمي قائال« :إنه عبارة عن جملة املضامني و الوسائل الخطابية والسلوكية التي
55
تحدد الوجود اإلنتاجي للمسلم العريب 54يف أخذه مبجموعة مخصوصة من القيم القومية واإلنسانية ،حي ًة كانت أم ميتة»

ونجد هذا النظر املنهجي إىل الرتاث اإلسالمي والذي يتوسل به طه يف التبني والتعرف والتوصيف والتفسري يقرر
56
للنظرية التكاملية التي يعتمدها يف منهجيته محددات ثالثة:

األول  :املحدد التداويل :ومقتضاه أن كل مظهر من مظاهر اإلنتاجية يف الرتاث – عقيدة أو لغة أو معرفة – حامل
لخاصية العمل.
الثاين :املحدد التداخيل :ومقتضاه أن املعرف الرتاثية تشرتك اشرتاكا يف وسائل إنشاء مضامينها ونقلها ونقدها كام
تشرتك يف وسائل العمل بها.
الثالث :املحدد التقريبي :ومقتضاه أن املنقول عن الغري يخضع لتحويالت تصحيحية مختلفة إن يف مضمونه أو يف
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

طه عبد الرحمن ،يف أصول الحوار.74 ،
طه عبد الرحمن ،يف أصول الحوار.74 ،
طه عبد الرحمن ،يف أصول الحوار77 ،؛ و سؤال املنهج.202 ،
طه عبد الرحمن ،يف أصول الحوار.77 ،
طه عبد الرحمن ،يف أصول الحوار.20 ،
حمو النقاري يف كتابه منطق تدبري االختالف عند طه عبد الرحمن ،ط( 1بريوت؛ الشبكة العربية لألبحاث والنرش2014 ،م).
طه عبد الرحمن ،يف أصول الحوار.69 ،

مجلة املناظرة ،العدد  3حزيران/يونيو .8 ،1990

يوسف بني عدي ،مرشوع اإلبداع الفلسفي العريب – قراءة يف أعامل د.طه عبد الرحمن ،ط( 1بريوت؛ الشبكة العربية لألبحاث والنرش،
2012م) .نقال عن حمو النقاري ،منطق الكالم ،ط( ،1لبنان؛ الدار العربية للنرش والتوزيع2010 ،م).26 ،
و «العريب» عند طه مقيد و ُمخصص لساين ال جنيس ،وذلك ألن الرتاث اإلسالمي بنية خطابية لغوية عربية ،تحتاج إىل تعرف عىل اللسان العريب و
آليات إباناته ومخاطباته .وقد توسع حمو النقاري يف كتابه منطق الكالم يف تحديد هذا القيد أو الوصف.30 -26 ،
طه عبد الرحمن ،حوارات.19 ،
طه عبد الرحمن ،حوارات.30 ،
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صورته ،ليك يصري مالمئا ملقتضيات التداول الرتايث.
وقد جعل طه ملنهجته يف تجديد املنهج مبادئ نظرية وعملية يتحقق بها األثر للحالة العلمية والعملية للمفكر إثراء
وتأثريا فيخرج الفكر إىل صور ثالث من التكثري والتقوية والتقويم.
فحدد طه املبادئ النظرية للمنهجية املستعملة يف تجديد املنهج بثالث 57هي:

 -1التخلص من األحكام املسبقة أو الجاهزة

 -2تحصيل معرفة شاملة مبناهج املتقدمني من علامء اإلسالم مع تحصيل معرفة كافية باملناهج الحديثة
 -3استخدام أنسب الوسائل يف وصف كل قسم من أقسام الرتاث

ثم حدد املبادئ العملية للمنهجية املستعملة يف تجديد املنهج بثالث 58هي:

 -1التخلص من فكرة الفصل بني جانب املعرفة وجانب السلوك

 -2تحصيل املعرفة بأصول العمل يف الرتاث وهي «املنفعة يف العلم» و»الصالح يف العمل» و»االشرتاك يف طلب الصواب»
 -3االجتهاد يف تجديد تكويننا العقيل بالتزام املقتضيات العملية للرتاث ،فنرتك العلم املنفك عن العمل ،والعمل املنفك
عن النفع يف اآلجل ،والصواب املنفك عن االشرتاك.

والتدبر يف اآلليات الرتاثية يجعلنا نجد التأكيد عىل األصول اللغوية والعقدية واملعرفية اإلسالمية – 59املجال
التداويل) 60فقوام منهج طه يقوم عىل املوقف التداويل والذي يحرتم ( الخصوصيات = الهوية )61بشكل كبري ألنها الزمة مع
كل موجود ،ويقسم طه أنواع الهويات إىل62ثالث ليتبني وج ًها لل ُهوية املبدعة.
 -1الهوية الصامء :تتولد من النظر إىل الذات بعني الذات والنظر إىل الغري بعني الذات أيضا

 -2الهوية اللينة :تتولد من النظر إىل الذات بعني الغري والعكس أيضا ،أي النظر إىل الغري بعني الذات
 -3الهوية املائعة :تتولد من النظر إىل الذات بعني الغري والنظر إىل الغري بعني الغري كذلك
ويقرر طه للهوية أهميتني أصيلتني هام:

األوىل :إن تحديد الهوية يرجع الذات إىل تراثها لتنهل منه وجودها األصيل «فام دام املسلم يحمل يف صدره ه َّم
63
الهوية أو ه َّم الذات فالبد أن يرجع إىل تراثه طالبا ما يقيم أو يقوي به بنية هذه الهوية»
57
58

طه عبد الرحمن ،تجديد املنهج.19 ،
طه عبد الرحمن ،تجديد املنهج.20 ،

 59يحدد حمو النقاري يف منطق الكالم أفضلي َة املعارف اإلسالمية بصفتني مهمتني هام:
 حفظ الحقيقة الخربية من إلقاء السمع وليس فقط النظر العقيل حفظ الحقيقة العملية فالقول الذي ليس تحته عمل غري معترب60

املجال التداويل هو :محل التواصل والتفاعل بني صانعي الرتاث تجديد املنهج ،ط( 4الدار البيضاء؛ املركز الثقايف العريب2012 ،م).244 ،

62

طه عبد الرحمن ،روح الحداثة.157 ،

61

63

«ال يخفى عىل أحد أنه ال هوية للذات بغري االستناد إىل تراثها األصيل،كام ال يخفى أن الهوية ال تكون بغري وجود و ال عطاء ،وملا كانت الذات
ال تكتمل إال بتحقق هذين األمرين «الوجود» و»العطاء» فإن استنادها إىل جملة من األجزاء املنتقاة من الرتاث ال يتحقق به إال وجودها عىل
األكرث ال عطاؤها ،فال ميكن أن يتم إال باحتضان جميع أجزائه يف تشابك آلياته وتداخل مضامينها عىل اختالف أشكالها و مراتبها ».طه عبد الرحمن،
حوارات.32 ،
طه عبد الرحمن ،حوارات.15 ،
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الثانية :والعالقة بني اإلنسان وهويته »64ليست عالقة نظرية يكتفي فيها بعقله ،وإمنا هي عالقة عملية و وجدانية
65
يحياها بكليته ،وال هي عالقة اختيارية يدخل فيها متى شاء ويخرج منها متى شاء ،وإمنا عالقة اضطرارية»

وهذا التداول 66أقام له طه محاور ثالث هي قواعد املجال التداويل 67بوصفه أداة من أدوات تقويم الرتاث ،والبد
أن يكون لكل قسم من هذه القواعد جمل ًة من القواعد الخاصة ،وأن تنزل هذه القواعد منزلة املبادئ األوىل التي تتفرع منها
املظاهر الثقافية والحضارية األصلية ،والتي متتحن بها قيمة املظاهر الثقافية والحضارية املنقولة 68ونستطيع أن نتبني من
خاللها وصفا لألمم وهي:
العقيدة :يصف أبو سليامن السجستاين البعد التداويل للعقيدة قائال« :إن الرشيعة متداولة بني متعلق بظاهر
وذاب بالعمل الصالح وضارب للمثل السائر وراجع
مكشوف ومحتج بتأويل معروف ونارص باللغة الشائعة وحامٍ بالجدل املبني ٍّ
69
إىل الربهان الواضح ومتفقه بالحالل والحرام ومستند إىل األثر والخرب املشهورين بني أهل امللة وراجع إىل اتفاق األمة»
70

وللجانب التداويل األول وهو الجانب العقدي قواعد ثالث

 -1قاعدة االختيار (أن تسلم بأن أي عقيدة مل تُبنى عىل أصول الرشع اإلسالمي مردودة)

 -2قاعدة االئتامر (سلّم بأن الله مستحق للتقديس والتنزيه والعبادة ومتبعا تعاليم الرسالة الخامتية)

 -3قاعدة االعتبار (سلم بأن كل ما سوى الله ال يكون إال مبشيئته وال يُحفظ إال مبنته معتربا مقاصده يف أحكامه ومعتربا
بحكمته يف مخلوقاته)

وحدد طه بعد ذلك أنواع الخلل املمكنة التي قد تصيب القواعد العقدية 71ثم بني لنا ما ستورثه هذه اإلخالالت
72
من آفات وظيفية باألصل التداويل العقدي

والجانب الثاين والذي هو اللغة :يُظهر لنا بال شك أن اإلنسان تابع لسانيا لخصوصية ما ال يخرج عنها إال ليدخل يف
غريها ،وهذه التبعية اللغوية تحتم عليه أن يتحىل بخصوصيتني:73

 -1مآخذ القول وموارده من جهة ،فاملادة اللغوية من ألفاظ ومفردات باعتبارها عالمات مشرتكة بني أهل أي لسان ،و
يهمنا هنا اللسان العريب ومنوذجه األمثل سيكون القرآن الكريم (التبعية املعجمية).

64

يقف طه عند هوية اإلنسان وقفة خاصة يدمج فيها األخالق يف تعريف هوية اإلنسان باعتبارها مقتضا مؤسسا للهوية ،وهو يرى أننا يف حاجة
إىل اعتبار وجود اإلنسان مصاحبا لوجود األخالق ال متقدم وال متأخر «والحاجة تدعو إىل إنشاء نظرية أخالقية يكون من أصولها مبدأ الجمع بني
رشط األخالقية ورشط اإلنسانية «طه عبد الرحمن ،سؤال األخالق -مساهمة يف النقد األخالقي للحداثة الغربية ،ط( 5الدار البيضاء؛ املركز الثقايف
العريب2013 ،م).14 ،

66

دعوى التداول األصيل عند طه« :ال سبيل إىل تقويم املامرسة الرتاثية ما مل يحصل االستناد إىل مجال تداويل متميز عن غريه من املجاالت بأوصاف
خاصة ومنضبطة بقواعد محددة يؤدي اإلخالل بها إىل آفات ترض بهذه املامرية» .طه عبد الرحمن ،تجديد املنهج 243 ،و»التداول» متى تعلق
بالرتاث ّ
دل عىل أنه:وصف لكل مظهر من مظاهر التواصل والتفاعل بني صانعي الرتاث من عامة الناس وخاصتهم ».طه عبد الرحمن ،تجديد
املنهج.244 ،

65

67
68
69
70

طه عبد الرحمن ،حوارات.15 ،

القواعد العقائدية والقواعد اللغوية والقواعد املعرفية.
طه عبد الرحمن ،تجديد املنهج.250 ،
طه عبد الرحمن ،تجديد املنهج.246 ،
طه عبد الرحمن ،تجديد املنهج.254 ،

 71طه عبد الرحمن ،تجديد املنهج.321 ،
72
73

طه عبد الرحمن ،تجديد املنهج.323 ،

حمو النقاري ،منطق الكالم.26 ،

)
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 -2طرق القول وأساليبه من جهة أخرى ،وهي الكيفيات والصور التي يتم بها التبليغ والتواصل ،فبواسطة التأليف بني
املواد اللغوية نلبي الحاجة يف الداللة .وهذا التأليف ال يكون معتربا إال إذا كان داال ،ولن تكون داللته معتربة إال أن يقيد برضورة
احرتام مجموعة من القواعد الرتكيبية والداللية والتداولية ( .تبعية نحوية)
وهذا الوجهان البد منهام «حتى يتحرر العقل والفكر ينبغي أن ننطلق من اللسان امل ُعرب عن الفكر واملتحرر من
قيود التقليد « 74املذموم ... « ،75وكان – طه – وفيا لالسرتاتيجية التي رسمها ،أال وهي إصالح أعطاب الفكر ،و ملا كانت
اللغة هي املظهر الوحيد للفكر فقد انطلق من إصالحها مبا أوتيه من عدة استمدها من النظريات اللسانية العامة والنامذج
املنطقية والفلسفية واللغوية» 76وبقدر ما تكون األسباب اللغوية مألوفة للمخاطب وموصولة بزاده فهام وعمال يكون التبليغ
77
أفيد والتأثري أشد
78

ووضع للسبب اللغوي قواعد

 -1قاعدة اإلعجاز (سلم بأن اللسان العريب استُعمل يف القرآن الكريم بوجوه من التأليف أعجزت الناطقني عن اإلتيان
مبثله)

 -2قاعدة اإلنجاز (ال تنشئ من الكالم إال ما كان موافقا ألساليب العرب يف التعبري وجاريا عىل عاداتهم يف التبليغ)
فالعلوم اإلسالمية تم بناؤها بناء خادما فاعال يشد بعضه بعضا ويدعم بعضه مع خلوه من آفة التناقض مع طول الزمن وبُعد
74

ابراهيم مرشوح ،طه عبد الرحمن – قراءة يف مرشوعه الفكري.10 ،

 75لقد درس الدكتور حمو النقاري يف كتابه الفذ أبحاث يف فلسفة املنطق مفهومي التقليد بتفصيل شديد ،فمفهوم التقليد يحمل عادة داللة
سلبية،ويحمل املوصوف به داللة التابع املسلوب الحجة ،ولكن النقاري بعد أن أعاد استشكال مفهوم «التقليد»من منظور فلسفة املنطق تبني
له بؤس هذا الرأي الذييدين التقليد جملة،فقراءة النقاري للجذر (ق ل د) فتحت له الباب عىل دالالت كثرية ت ُغني وت ُرثياملامرسة االستداللية
والتفسريية والوصفية ،بل ترتقي إىل نتائج تخالف السائد من املعتقد.
نعي أنه فعل يقع داخل جامعة ،أي هو فعل اجتامعي ال يطيق اإلنسان النفور منه وإال أصبح كاألوابد،
وحتى نفهم « التقليد» يجب علينا أوال أن َ
بل دون األوابد .وهذا املفهوم = التقليد يعود إىل الجذر (ق ل د) الذي ُيدنا مبعانٍ منها:
أوال :الحمل واالحتامل ،فتقلَّ َد األمر أي احتمله أو حمله
ثانيا :اإللزام :نجده يف معنى قَلَّد املتعدي إللزام اآلخر (قلَّد ُه أمرا)
ثالثا :الغلبة :فال شك أن األمور املتفق عليها تتصف من ناحية تعلقها باملنتمي إليها مبعنى الغلبة
رابعا :الض ُّم واالحتواء :فنقول أَقْلَد مبعنى احتوى وض َّم،فاالنتساب إىل طائفة علمية هو انقهار لهاواحتواء فيها
خامسا :التحويط للترشيف أو التكليف أو التعليم :فنقول الهدي املقلد أي امل ُعلّم ،ونقول للفرسالسابق امل ُقلّد ،ونقول تقلّد الوالية أي كُل َِّف بها.
سادسا :الجمع والخزن ألجل االنتفاع :فاالنتساب ل ِق ٍلد معني مبثابة من يجمع يف نفسه ويختزن األمورالتي يكون فيها انتفاع هذا املنتسب وإمداده،
لذلك نُسمي الخزانة باملِقالد ونسمي املنجل باملِقلد.
لذلك كان الحديث عن هذا املفهوم بحسب النقاري دا ٍع للحديث عن أمور أربعة أو جهات أربع هي:
 -جهة الحديث عن التئام الجامعة
-جهة الحديث عن االنتساب وعن طبيعته
 -جهة الحديث عن التأثري
 -جهة الحديث عن التأثر
وبذلك يختم النقاري استشكاله ملفهوم الرتاث من جانبه ما قبل االصطالحي أو الصناعي ليقررلنا أنه «بالبنية املفهومية السابقة يتحقق أيضا كون
التقليد الزما من لوازم الوجود اإلنساين،وذلك مبوجب الطبيعة االجتامعية لهذا الوجود ،فمن املعلوم أال وجود إال يف جامعة ،ومن مثةفال وجود
إال ب ِقلد وتقاليد وتقلُّد وإِقالد وقَلْد و ِمقالد ،وال خروج عن الجامعة إال للدخول يف جامعة أخرى،أو لتكوين جامعة بديلة ،أي ال تحرر من التقليد
وتقلدات وتقليدات..إالللوقوع يف أرس تقاليد وتقلدات وتقليدات..بديلة تكون عند الخارج إليها أنسب آثر ،وبهذاالتحرر املأسور تتطور الجامعات
واملباحث خارجة من طور إىل طور..من طريق إىل طريق،من مسلك إىل مسلك ومن جادِّة إىل جادّة ،وبالخروج من جادّة إىل جادّة يقع «التجديد»
الجانب ومذموما بطبعه وماهيته ،وإمنا هناك تقليد مذموم العتبارات خارجة عن أصله يف
منقوص
ويحصل .وبهذا نعلم أن «التقليد» ليس معنى
ِ
َ
الوضع .حمو النقاري ،أبحاث يف فلسفة املنطق (بريوت؛ دار الكتاب الجديد2013 ،م).7 ،
76
77
78

ابراهيم مرشوح ،طه عبد الرحمن – قراءة يف مرشوعه الفكري.11 ،
طه عبد الرحمن ،تجديد املنهج.245 ،
طه عبد الرحمن ،تجديد املنهج.255 ،

)
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الدالالت و ِجدَّتها.
 -3قاعدة اإليجاز (اخترص يف العبارة عن مقصدك مؤديا املقاصد بوجه يسهل به وصلها باملعارف املشرتكة ويحمل عىل
استثامر أقىص)

وحدد طه بعد ذلك أنواع الخلل املمكنة التي قد تصيب القواعد اللغوية 79ثم بني لنا ما ستورثه هذه اإلخالالت من
80
آفات وظيفية باألصل التداويل اللغوي

الجانب التداويل الثالث هو املعارف اإلسالمية :وهي «جملة مضامني داللية وطرق استداللية تتوسع بها املدارك
العقلية يف أنفسهم كام تنفتح بها آفاق العامل من حولهم ،فال توصل وال تفاعل يف الرتاث إال باملعرفة املتوسلة باللغة واملبنية
81
عىل العقيدة «
82

ووضع للسبب املعريف قواعد

 -1قاعدة االتساع (سلم بأن املعرفة اإلسالمية حازت اتساع العقل بطلبها النفع يف العلم والصالح يف العمل)

 -2قاعدة االنتفاع (لتكن يف توسلك بالعقل النظري طلبا للعلم باألسباب الظاهرة للكون منتفعا بتسديد العقل العميل)
 -3قاعدة االتباع (لتكن يف توسلك بالعقل الوضعي طلبا للعلم بالغايات الخفية للكون متبعا إشارات العقل الرشعي)
83

ثم حدد طه بعد ذلك أنواع الخلل املمكنة التي قد تصيب القواعد املعرفية

والنظر يف منهج طه رمبا يحسب أنه إمنا يتوسل برؤى منهجية تقليدية قد استنفدت قدرتها عىل االستشكال والبناء،
ولكن الحقيقة ملن دقق وتأمل جيدا هو تلك القدرة الكامنة يف منهج طه عىل املزاوجة بني نافع املنطق القديم واملنطق
الحديث و التأكيد عىل أن االختالف يف وجوه التفكري املنطقي 84ظاهرة صحية ومطلوبة.
املبحث الثالث :املفهومية
85

قام بقراءة املوضوعات التي أراد بناءها أو هدمها بشكل مركزي من جديد من خالل إعادة استشكالها  ،وهذه
املوضوعات منترشة ومبثوثة يف كل كتبه ،واخرتنا منها بعضها للتمثيل فقط .وهو يف استشكال املفاهيم 86نجده مميزا بني
أس البحث العلمي عند طه ،وهو
املفاهيم املأصولة واملفاهيم املنقولة(املرتجمة) ،يف الحقيقة ميثل التأسيس املفهومي ونقده َّ
الرافعة التي أقام بها املوضوعات التي طرقها برؤية جديدة ،ألنه يستطيع به أن يتخذ رؤية خاصة تنتهي لهويته وتداوله الخاص
79
80
81
82
83
84

85
86

طه عبد الرحمن ،تجديد املنهج.316 ،
طه عبد الرحمن ،تجديد املنهج.320 ،
طه عبد الرحمن ،تجديد املنهج.246 ،
طه عبد الرحمن ،تجديد املنهج.255 ،
طه عبد الرحمن ،تجديد املنهج.324 ،
تَ َو َّس َع حمو النقاري يف التجديد املنطقي متبعا خُطى شيخه طه عبد الرحمن ،ونجد هذا يف كثري من كتبه املنطقية أبحاث يف املنطق و املنطق يف
الثقافة اإلسالمية حمو« :إن عامل املنطق قد ينحرف عن املنطق املعهود فينشئ منطقا ينتمي إىل ما يُعرف اليوم باألنساق املنطقية املنحرفة...وقد
يوسع من مجال التمنطق املعهود فيتحصل له منطق يُنسب إىل ما يُعرف اليوم باألنساق املنطقية املوسعة ،ويكون يف كل ذلك مؤسسا وبانيا عىل
أسس وأصول ال يهمه منها إىل ما يُبنى عليها ويتفرع عليها ».حمو النقاري ،أبحاث يف فلسفة املنطق ،ط( 1الكتاب الجديد املتحدة2013 ،م)،
 .5وكذلك حول املنطقيات غري الرتيبة ،بحث «العلم والبناء الحجاجي» لحسان الباهي ،منشو ًرا ضمن كتاب الحجاج – مفهومه ومجاالته ،ج1
(لبنان؛ دار روافد ثقافية).371 ،
االستشكال :هو التشكيك يف بناء قبيل ،يدعو للتخيل عن فكرة خاطئة وتناقض يُغلق الحوار والبحث.

املفهوم ال يُدرك بغري حقل مفهومي،بينام اللفظ قد يُدرك بغري حقل داليل فقط نتعقل معناه بواسطة ألفاظ ال تساويه رتبة،فال تشاركه مجاله،
وإمنا تتدرج فيه نازلة رتبة دونه .فقه الفلسفة -كتاب املفهوم والتأثيل ،ط( ،3الدار البيضاء؛ املركز الثقايف العريب2008 ،م).159 ،

)
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تُ ك ّنه من إغناء الدالالت املكونة للموضوع متى أمكن.87

ولقد توقف طه عند مفهوم واحد هو (القتل الديني) الذي صاغه الواقع الكوين الغريب ليدين به اإلسالم واملسلمني
وأخذ يف تفكيكه وتحليله جزءا كبريا من كتابه «الحق اإلسالمي يف االختالف الفكري «88فلقد تنبه طه بعد تحليله للبيان
األمرييك  -الذي أصدره ستون مثقفا أمريكيا بعد أحداث 11سبتمرب – أنه بيان خطري جدا قام عىل اإلقناع املنطقي الحجاجي
وإعادة استشكال املفهوم بطريق مغالطة وخطرية ،وقد ُوظفت فيه مغالطات منطقية كبرية و كثرية ،أُسست عىل مسلم ًة أصلية
عندهم و هي «إن القتل باسم الله يضاد اإلميان بالله ،وهو أكرب خيانة لكونية اإلميان الديني» 89وقد جعلها طه عبد الرحمن
ِ
املغالطات وجعل غريها تب ًعا وهذه املغالطة هي «مغالطة إنسان القش» ومقتضاها أن الخصم يُ ّح ّرف دليل أو (أدلة)
أُ َّس
خصمه عن موضعه أو (مواضعها) بحيث يخرج به أو (بها) إىل معنى أو معان فاسد (فاسدة) يسهل عليه إبطاله (إبطالها) كام
لو أنه صنع إنسانا من التنب يقدر عىل رصعه ،ملا عجز عن رصع حقيقته.
وف ّرع عىل مغالطة القش خمس مغالطات هي:
مغالطة االلتباس :استعامل اللفظ الواحد أوالعبارة الواحدة مبعنيني مختلفني يف نفس الجملة أو النص ،واالنتقال من
أحد املعنيني إىل اآلخر من غري تنبيه عىل ذلك.
مغالطة اإلتيان باملثل :أن يأيت الشخص ما ينهى غريه عنه
مغالطة التأثيل :البناء عىل أن املدلول االصطالحي للفظ يتحدد دامئا مبدلوله اللغوي األصيل إن كان لفظا فردا أو
باملدلول األصيل ألجزائه إن كان لفظا مركبا.
مغالطة االبتذال :استعامل اللفظ مبا يجعل معناه يتوسع إىل الحد الذي يفقد معه الخصائص الداللية التي يتميز بها.
مغالطة املرافعة الخاصة :وهي ذكر األدلة أو الوقائع التي ت ُسند الغرض الذي يُراد الوصول إليه مع السكوت عن
األدلة أو الوقائع التي ال تُسنده.
فهذا كم هائل من املغالطات املنطقية الجاري عىل النهج املفهومي يف التأثيل يف مفهوم واحد يتولد عن الداللة
الجديدة له مشاكل كبرية من اإلدانة واإلبعاد ورفض االختالف .فام بالك بالحقول املفهومية امل ُغالطة.
إعادة استشكال مفهوم اإلبداع:
يكاد يجمع املفكرون والفالسفة عىل رضورة التجديد من خالل اإلبداع فريى أحمد سعيد «اإلبداع هو اليشء الوحيد
الذي ميكن أن ميارسه اإلنسان بجدارة ليؤسس وجوده يف أفق البحث ،بتعبري آخر ،أخذ اإلنسان ميارس هو نفسه عملية خلق
90
العامل»
بينام يرى برهان غليون أن اإلبداع توسط يحصل من ذاك التناقض الناتج عن التامس مع اآلخر ،ذلك ألن الخاص
الذي تنتمي إليه الثقافة ال تلبث أن تشتبك مع العام الحضاري الذي يبسط نفسه هادئا أحيانا وصاخبا أحيانا كثرية ،لذلك يرى
غليون أن «أصل اإلبداع هو بالضبط هذا االختالف والتناقض العميق بني الثقافة والحضارة بني الذاتية والعاملية ،فهذا التناقض
87

إن األصل يف املفهوم الفلسفي أن يكون منفهام من صورته اللفظية ومنتسبا إىل املجال التداويل ،غري أن مزيدا من التأمل يف خاصية «اإلنفهام من
اللفظ» يكشف لنا أنها ال تنفك عن خاصية «االنتساب التداويل» فمعلوم أنه ال لغة للفيلسوف إال اللغة الخاصة التي يجدها يف مجالها التداويل،
فيكون االنفهام املطلوب يف مفاهيمه انفهاما من ألفاظ منسبة إىل هذا املجال ،وبهذا يكون االنتساب التداويل رشطا يف حصول االنفهام من اللفظ
فقه الفلسفة ،ج( 2بريوت؛ املركز الثقايف العريب2008 ،م).121 ،

90

أحمد سعيد ،الثابت واملتحول ،ج ،1ط( 8لبنان؛ دار الساقي2013 ،م).10 ،

88
89

طه عبد الرحمن ،الحق اإلسالمي يف االختالف الفكري.101 ،
طه عبد الرحمن ،الحق اإلسالمي يف االختالف الفكري.113 ،
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91

هو الذي يخلق التوتر املبدع ويدفع إىل عدم األخذ بالحلول الجاهزة وعدم القبول باألمر الواقع كنهاية للتاريخ»

نصار يربط ربطا شديدا بني اإلبداع واالستقاللية وأن مطلب االستقالل والتحرر مطلب يتوسل بالخروج
ونجد ناصيف ّ
لإلبداع أوال،فهو يقول «إن االستقالل الحقيقي ال يتم إال باإلبداع ،واإلبداع ال يكون عىل سبيل اصطفاء أفضل الحلول املقدمة يف
تاريخ الفلسفة للمشكالت املطروحة يف وضعيتنا التاريخية الحضارية الحارضة ،بل عىل سبيل البحث عن فكرة جديدة أو نظرة
92
جديدة أو نسق جديد يف ضوء الرثوة النظرية التي يقدمها لنا تاريخ الفلسفة»

ولكن طه عبد الرحمن أعاد استشكال اإلبداع بحيث جعله متوافقا مع الفطرة السليمة ،93يقول طه «اإلبداع فعل
متميز ال يوجد بغري وجود قيمة تستحق أن تَبْذُل الجهد يف تحقيقها والتحقق بها .وهذه القيمة البد أن يتحقق فيها قيم ٌ فطري ٌة
«متتاز عن غريها بأنها ال تكتفي بتسديد الفعل وإمنا تتعدى إىل بث روح املبادرة فيه وإمداده بأسباب اإلبداع».94

فتكون العالقة بني مفهوم الفطرة ومفهوم اإلبداع – عند طه عبد الرحمن  -عالقة تالزمية رضورية ،و إال انعدم
اإلبداع املنشأ أو زالت الفطرة املنشئة ،ويوضح هذه العالقة أن:
تكون القيم الفطرية :مجموعة القيم التي تورث اإلنسان القدرة عىل اإلبداع
ويصبح اإلبداع :إحداث يشء غري مسبوق بواسطة القيم الفطرية.
وهذا مغاير للتطبيق الغريب لإلبداع والذي يقوم عىل ثالث مظاهر استظهرها طه عبد الرحمن هي:95

 -1أن أبدع اإلبداعات ما كان انفصاال مطلقا
 -2أن اإلبداع يخرتع الحاجة كام أنه يُشبعها

 -3أن أصدق اإلبداعات ما بلغ فيه ازدهار الذات نهايته

وقد حدد طه أريع مالحظات عميقة تتعلق باإلبداع هي:96

أوال :ال إبداع من غري أن يتخلص الباحث من عقدة النقص ،محقرا لنفسه ومعظام لغريه؛ فال بد له من اسرتجاع الثقة
بالذات وبقدرتها عىل استئناف العطاء.
ثانيا :ال إبداع من غري أن يبني الباحث أفكاره عىل مقتضيات املجال التداويل الذي يختص به؛ ألن هذه املقتضيات
تحمل رؤية متميزة لإلنسان ومامرسة خاصة لإلميان بحيث ميكن أن يستنبط منها إشكاالت واستدالالت مل يُسبق إليها ،وتكون
مبثابة إسهامه الخاص يف توسيع آفاق الثقافة الكونية.
ثالثا :ال إبداع من غري تجاوز اإلحاطة باملضامني املعرفية والفكرية املنقولة إىل التمكن من آليات اإلنتاج التي وضعت
بها هذه املضامني فمعلوم أن األصل يف املنقول هو النص ،وهذا النص إما مفاهيم فتقتيض آليات التأثيل ،وإما تعريفات فتوجب
آليات التمثيل ،وإما استدالالت فتستلزم آليات التخييل.
رابعا :ال إبداع من غري تحصيل القدرة عىل تصور البدائل ،مام يوجب تنمية القوة االعرتاضية عىل املنقول والقوة
91
92
93
94
95
96

طه عبد الرحمن ،اغتيال العقل.339 ،
طه عبد الرحمن ،الطريق إىل االستقالل الفلسفي.213 ،
الفطرة عند طه معادل للحس األخالقي وهو شعور له صفات ثالث  -1أنه يولد به اإلنسان يف كامل ِخلقته  -2شعور تلقايئ عفوي  -3شعور
جاميل مشرتك (عميل لتعلقه باألفكار) طه عبد الرحمن ،سؤال األخالق.46 ،
طه عبد الرحمن ،الحق اإلسالمي يف االختالف الفكري.233-232 ،
طه عبد الرحمن ،روح الحداثة.32 ،
طه عبد الرحمن ،من اإلنسان األبرت إىل اإلنسان الكوثر ،ط( 1لبنان؛ اإلبداع2016 ،م).108 ،
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التخيلية لدى الباحث.
وحول املصنع املفهومي للفيلسوف واملفكر ذكر طه مجموعة مالحظات مهمة جدا يجب االلتفات إليها قبل إنشاء
االستشكال املفهومي ومن ثم تكوين املصنع املفهومي وهي اثنى عرش مالحظة :97
 -1أن ال يُكتفى يف املفهوم الفلسفي باملدلول العباري أو اإلشاري 98فقط
 -2أن يستمد عنارص مدلوله من مختلف املجاالت واملصادر

 -3أن الداللة اإلشارية من جملة الدالالت التي يزوده به مجاله الخاص

 -4أن يستثمر الدالالت والعالقات التداولية املضمرة يف تقرير وترسيخ املدلول االصطالحي للمفهوم
 -5أنه يستفيد من تأثيل مفهومه مكنة خاصة يف استشكال هذا املفهوم واالستدالل به وعليه

 -6أن املدلول العباري االصطالحي للمفهوم الفلسفي قد يستثمر اإلشارات املضمرة إن كال أو جزءا
 -7أن الغالب يف املدلول العباري االستثامري للمفهوم الفلسفي أن يستمد من اإلشارات املضمرة

 -8أن األصل يف املضمون العباري الذي مل يستثمر اإلشارات املضمرة أن يكون واحدا عند الفالسفة وأن األصل يف املضمون
اإلشاري أن يختلف باختالف مجاالتهم التداولية
 -9أن نقل املفهوم الفلسفي من لسان إىل آخر ينبغي أن يحفظ ما أمكن العبارة التي مل تستثمر اإلشارات املضمرة،
ويستدل مكان اإلشارات األصلية اإلشارات املستمدة من املجال التداويل للمتلقي

 -10أن ترك استبدال إشارة بإشارة من غري دليل االتفاق يُفيض إىل اجتثاث املفهوم وبالتايل قلق املامرسة االستشكالية
واالستداللية التي يدخل فيها
 -11أن االشرتاك يف املفهوم الفلسفي ليس هو االشرتاك يف كليته

 -12أن النظرة الشمولية إىل املفهوم الفلسفي ال تكون بتقلد كل الفالسفة لقوامه التأثييل األصيل ،وإمنا باحتضان جميع
التأثيالت املمكنة ملدلوله العباري.
99

وإلبداع املفاهيم وضع طه خمس خطوات تعني طالب اإلبداع عىل أن ينشئ مصنعه املفهومي الخاص هي

 -1أن تُعني مدلوال اصطالحيا مبوجب حاجتك الفلسفية املبارشة ،تتوصل إليه مبا حصلته من معارف مختلفة وقدرات
نظرية.
 -2أن تضع له االسم املناسب بحيث يكون هذا االسم حامال ألسباب تنزيله عىل هذا املدلول االصطالحي.

 -3أن تضع املقابل املناسب للمفهوم الذي نقلتَه عن غريك ،بحيث يكون هذا املقابل هو اآلخر حامال ألسباب تنزيله
عىل املدلول االصطالحي لهذا املفهوم.

 -4أن تجتهد يف وصل أسباب التنزيل املقارنة للمفهوم املوضوع من لدنَّك أو املنقول عن غريك بأصول مجالك التداويل
اإلسالمي العريب لغوية كانت أو معرفية أو عقدية.
97
98
99

 -5أن تفتح باب مدلولك االصطالحي لالستشكال ولالستدالل مستعينا يف ذلك مبا تُ دك به هذه األصول التداولية.
طه عبد الرحمن ،فقه الفلسفة ،ج.429 ،2

يقصد طه بالداللة اإلشارية املعاين الثقافية املضمرة وغري املرصح بها والتي تسكن العبارة ومتنحها داللتها يف الحقيقة .طه عبد الرحمن ،فقه
الفلسفة ،ج ،2ط( 2لبنان؛ املركز الثقايف العريب2005 ،م).119 ،
طه عبد الرحمن ،فقه الفلسفة ،ج.431 ،2
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ويتجىل إبداع طه يف إعادة استشكال املفاهيم واملصطلحات ،ومتثيال لإلبداع املفهومي عند طه اخرتنا مفهومني
مركزيني يف املنظومة الفكرية لطه عبد الرحمن ،العقل واإلبداع.
مفهوم العقل
ميثل نظر طه عبد الرحمن حالة جديدة نسبيا فيام يتعلق مبفهوم العقل ،فهو يعيد استشكال هذا املفهوم بطريقة
ال تطابق التصور القديم ومنهجياته متاما وال تقطع مع التصور الجديد مطلقا.
فهو يحاول أن يتخذ موقفا وسطا بني هذا التدافع الذي أفرط أحد طرفيه فقال بتأليه العقل وجعله اآلمر الناهي
برصامته وقطعياته ،100وطرف ف ّرط فجعل له حدودا شديدة تضيق أفقه وترميه بكل عيب وضعف فيفيض به إىل حالة من
101
ال ِع ّي وعدم الفاعلية.
فقد رفض العقالنية الديكارتية بسبب حقيقتني:102
األول :أن األسباب املوضوعية للعقالنية الديكارتية ذهبت وذهب معها الحق يف االستمرار بالقول بصواب هذه
العقالنية األبدي وصالحيتها للرتاث اإلسالمي.
الثاين :أن العقالنية الديكارتية ُعرضت عند ديكارت نفسه يف خطاب ال تنطبق عليه إال معايري االستدالل الحجاجي
والبيان اللغوي.
وقرر دعاوى مهمة بصدد العقل لبناء تصوره حول حقيقة العقل وإمكاناته فالعقل عنده:103
حسن وقد يُقبِّح
 -1قد يُ ِّ

 -2ويقوم عىل مبدأ التحول

 -3وأن الوصف العقيل الذي متيزت به املعرفة العلمية النظرية ليست وصفا ذاتيا الزما للقلب

 -4وأنه باإلمكان سلوك منهج ُمغاير للمنهج العقيل العلمي املتداول يف العلوم النظرية السائدة حاليا .

وقد قسم طه العقل إىل أنواع متوسال بالتنوع العقالين املمكن والقائم يف حقيقته عىل االعرتاض عىل الوحدة
العقالنية باعرتاضني مكينني هام:
 -1الصفة ال َع َر ِضيَّة للموروث الفكري

 -2اإلمكان املبديئ لقيام عقالنية غري مجردة

104

وأنواع التعقالت عند طه ومراتبها هي :
النوع األول العقل املجرد:

« 100إذ حاولت تحديد خصائص العلم من خالل مفاهيم االستقراء واالستنباط والتحقق وإذ ركزت عىل منطقية العلم أهملت عنارص أخرى تتدخل
بالرضورة يف بناء املعرفة العلمية كـالخلفيات الثقافية والتداول واالقتباس» .بحث «االستدالل والبناء بحث يف خصائص العقلية العلمية للدكتور
بنارص البعزايت» عرض :عبد النبي مخوخ ،مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث.
 101مثل «بعض التصورات الالوضعانية املتطرفة ذهبت إىل حد نعت العلم بالالعقلية وإغراقه يف «مزالق مقامية» ،وجعله صادرا عن أهواء ذاتية.
بحث «االستدالل والبناء بحث يف خصائص العقلية العلمية للدكتور بنارص البعزايت» عرض :عبد النبي مخوخ.
http://www.aljabriabed.net/n10_32makhoukh.htm
 102طه عبد الرحمن ،سؤال اللغة واملنطق.24 ،

 103طه عبد الرحمن ،العمل الديني وتجديد العقل.21 ،

 104طه عبد الرحمن ،حوارات54 ،؛ طه عبد الرحمن ،وسؤال العمل.93 ،
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ويستند إىل عقالنية تستبعد التدخل الديني عىل صعيد الوسائل واملضامني كافة .وهي عقالنية برهانية 105محضة
وجزء منها عقالنية حجاجية
106

وقد اعرتض عىل التصور الذي يرى بأن العقالنية املجردة خالصة نقية معصومة بعدة اعرتاضات منها:
 -1تجاوز النظريات العلمية بعضها لبعض

 -2خلو بعض األنساق من الضوابط املشهورة للعقالنية
 -3إباحة الرضورة العملية األخذ باملتناقضات
النوع الثاين العقل املسدد:

يتولد من الدخول يف املامرسة العملية ،والسيام تلك التي تحصل اليقني يف نفع املقاصد التي تسعى إىل تحقيقها.
ويدخل فيها الجزء املتبقي من العقالنية الحجاجية .أي يتوسل باملضامني الدينية فقط.
العقل املؤيد :ويتولد من مزيد التغلغل يف املامرسة العملية،السيام تلك التي تحصل اليقني ال يف نفع املقاصد التي
تتوجه إليها فحسب ،بل كذلك يف نجاعة الوسائل التي تستعملها لتحقيق هذه املقاصد ،وتدخل فيه العقالنية اإلشارية  .أي
يتوسل بالوسائل واملضامني الدينية.
ومن أجل أن يثبت طه دعواه وتقسيمه كان واجب عليه أن يثبت أن «للعقل املجرد» حدودا تُخرجه عن فاعليته
وأفضليته  -التي يتبوؤها يف التعقل الغريب – متى اكتفينا به ،فأبان عن الحدود املنطقية والفلسفية والطبيعية التي تحد «العقل
املجرد» 107وقسمها إىل حدود عامة وخاصة
فالحدود الخاصة تقوم عىل:
يحصل تصورات ال تسد مسد الخربة بالوجود
 -1الوصف الرمزي الذي ِّ

 -2الوصف الظني الذي يتوسل مبدلول األلفاظ والعبارات إىل يقني ال يدرك من جهتها
 -3الوصف التشبيهي الذي يحد مطمح النظر يف القيام برشوط التنزيه
والحدود العامة تقوم عىل:

 -1استحالة الربهان عىل قضية صادقة

 -2امتناع الحصول عىل طريقة آلية للربهان (عدم البت)
 -3نسبية األنساق املنطقية
 -4اسرتقاق اآللة لإلنسان

 -5الفوىض يف النامذج والنظريات العلمية
108

 -6التظهري والتحيز والتوسط

« 105هي تلك العقالنية التي تحكم املامرسة العلمية داخل املختربات واملصانع واملراصد واملؤسسات األكادميية ،وينضبط بها الخطاب العلمي عموما،
ولتي ال أثر لها يف الحياة اليومية» طه عبد الرحمن ،حوارات.52 ،
 106طه عبد الرحمن ،العمل الديني وتجديد العقل.47 ،

 107طه عبد الرحمن ،العمل الديني وتجديد العقل.50 ،
 108طه عبد الرحمن ،العمل الديني وتجديد العقل.46 ،
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 -7التداخل مع الالعقالنية واالتصاف بعدم الرضورة

109

وقد ذكر طه ثالثة حدود أخرى ذكرها يف كتابه «سؤال العمل»

 -1أن العقل ال يقدر أن يعقل الكل

 -2أن العقل ال يقدر أن يعقل نفسه

 -3أن العقل ال يقدر أن يعقل الحقيقة

 ،وبذلك يكون قد رشّ َح لنا «العقل امل ُسدد» الذي يتجاوز كثريا من آفات العقل املجرد ،ولكن بقي العقل الجديد
يحول دون الفاعلية األفضل واألكمل ،وظهرت آفات جديدة تحيط «بالعقل املسدد» 110منها آفتان خُلقيتان وآفتان علميتان،
111
فأما الخلقيتان فآفة التظاهر وآفة التقليد ،وأما األخريان فهام آفة التجريد وآفة التسييس ،فكان أن بَلَغ بنا إىل «العقل املؤيد»
الذي يكاد يخلو من اآلفات ويصل إىل كامل التنظري وكامل العمل.
ورشوط كامل العقل عند طه تنتهي إىل ثالثة أوصاف هي:112
 -1يجب أن ال ينفك العلم عن العمل يف املامرسة العقلية

 -2يجب أن ال تنفك معرفة موضوع أي علمٍ عن معرفة الله يف املامرسة العقلية
 -3يجب أن يكون يف املامرسة العقلية متسع لالستزادة الدامئة
ومن فضائل العقل املوسع كذلك:113

أوال  :أن الفعل العقيل يف أصله ليس مفصوال عن أي فعل إدرايك آخر
ثانيا  :أن وجود الفعل العقيل القلبي يف األفعال يؤثر يف طبيعتها اإلدراكية
ثالثا  :أن الفعل العقيل القلبي ارتقاء باألشياء من ظاهرها إىل باطنها
114

وتتلخص نجاعة وسائل العقالنية املؤيدة بحقيقتني
االشتغال بالله ( فال يعقل شيئا إال ويجعله يعقل أمر ربه).

التعامل مع الله (فاملتخلق يطلب يف أعامله الصالح املشرتك الذي يُفيض إىل مزيد االشتغال بالله.
نتائج البحث:
يخرج طه عبد الرحمن عن منط الكتابة الفلسفية السائدة يف الكتابات العربية والتي تركز عىل النموذج السيايس
واأليدلوجي يف اإلصالح والتغيري ،فيلتفت طه إىل الكتابة الفكرية واملعرفية ،و هو يرى أن القطيعة مع الرتاث العريب
اإلسالمي ال تشكل أداة حمل ودعم لإلصالح ،بل ترسخ حالة اإلنهزام والرجعية والخلل القائم اليوم ،وميثل الرتاث العريب
اإلسالمي مكنز مثني ومتجدد يسمح بإعادة بعث التفكري بآلياته وموضوعاته بفعالية وانبثاق حقيقي ،وإعادة استشكال املفاهيم
 109طه عبد الرحمن ،العمل الديني وتجديد العقل.106 ،
 110طه عبد الرحمن ،العمل الديني وتجديد العقل.111 ،

 111العقل املؤيد يعتمد عىل التوسل بالتجربة الروحية الحية ،والتي اشتهرت باسم التصوف.
 112طه عبد الرحمن ،العمل الديني وتجديد العقل.147 ،
 113طه عبد الرحمن ،سؤال العمل.106 ،
 114طه عبد الرحمن ،سؤال األخالق74 ،
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وإنتاجها مهمة محورية يف الحفاظ عىل روح األمة من التبعية واالنكسار والوقوع يف الكسل واالتكالية عىل جهود اآلخرين ،وقد
كانت قراءة طه للعقل قد أنتجت رؤية جديدة أكرث اتساعا وتفاعال مع وقائع املشهودية والغيبية  ،وتوصل إىل توسيع مدى
اإلدراك العقيل ليتجاوز الحدود التي علق فيها بسبب العقل املجرد املستبعد للتصور الديني يف مواقف التعرف والتحقق وقام
طه بتأسيس املفهوم اإلبداعي عىل الحقل التداويل الذي تنتمي إليه األمة باعتبار ارتباط الحاجة باإلبداع هي املحرك األصيل
لخطوة اإلبداع أو عدمها  ،وجعل املكون الفطري ضابطا أخالقيا يق ِّيم حركة اإلبداع بني القبول والرفض و وجوب االستناد عىل
الرؤية الشاملة ذات التكامل املعريف بني اآلليات واملوضوعات قبل الدخول يف التوصيف أو التقييم أو اإلصالح  ،إلن التعجل يف
استبعاد بعض عنارص املجال التداويل رمبا يفرز تناقضات داخلية كبرية تعود بالرضر أكرث مام تعود باإلصالح عىل الناظر والباحث
وبات التوسل باآلليات املنطقية الجديدة أمر ال يجوز التهاون فيه أو إهامله  ،ألن اآللة البحثية مبا تحتويه من منطقيات
متعددة ومتفاوتة متتد لتغطي كل املساحات املعرفية املمكنة.
ليست الفلسفة باملوقف الثابت واملحملة باألعباء الفكرية الغربية وتجاربها لوحدها ،فالفلسفة هي ذلك األفق
املفتوح الذي يتأثر بخصوصيات األمم كام يتأثر بخصوصيات األفراد  ،وهو من القابلية مبكان إىل أن يؤسس رؤية فلسفية
إسالمية خالصة تنتطلق من شواغل العقل املسلم وهمومه  ،وال تُغفل االنشغاالت الكونية التي يرشكه فيها اآلخر.
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